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 چكيده
انداز و اتي مانند آب، خاك و مواد آلي بستگي به عملكرد چشمتوانايي اكوسيستم مرتعي در حفظ يا از دست دادن منابع حي

 در اي ماهواره تصاوير كمك به و موردي مطالعه يك از استفاده در اين تحقيق با. وضعيت پوشش گياهي مرتع وابسته است
 مناطق مراتع ارزيابي عملكرد در) CDLI( »گياهي پوشش دارجهت نشت شاخص« كاربرد امكان اصفهان، سه منطقه مراتع
 TMهاي ماهواره لندست   و باندهاي سبز و قرمز دادهPD54اين شاخص با استفاده از شاخص گياهي  .شدبررسي  ايران استپي

 با مراتع در يك عدد و باال عملكرد با مراتع براي صفر عدد بين شاخص اين عددي مقدار. شد محاسبه 2009مربوط به سال 
مطالعاتي،  مختلف منطقه هاي در قسمت شاخص  اين79/0مقدار  دادنشان مطالعه نتايج. است متغير ضعيف عملكرد
 اغلب( منطقه گياهي پوشش تاج  كمنسبتبه درصد با نتيجه اين. است مرتع اكوسيستم از) نشت (منابع خروج دهنده نشان

ماري همچنين نشان داد كه ضريب بررسي آ .دارد مطابقت است شده مرتع در منابع حفظ عدم بهمنجر كه) درصد 20 كمتر از
اين  حاضر، تحقيق هاييافته مطابق. استدار  درصد معني95در سطح گياهي تبيين بين شاخص محاسبه شده و شاخص

ايران مورد  كم شيب مرتعي اندازهاي چشم هاي ميداني در تعيين و ارزيابي عملكردعنوان مكمل روش هتواند ب شاخص مي
 .استفاده قرار گيرد

 
 .CDLI ، PD54 سنجش از دور، مرتع، عملكرد :كليدي هاي اژهو
 

                                                            
 اصفهان صنعتي دانشگاه مرتعداري، ارشدي كارشناس آموخته دانش -1

 lida_andalibi@yahoo.com  :نويسنده مسئول*: 
  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان استاديار -2
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 مقدمه
 مورد غذايي مواد كنندهمينأت منبع تريناساسي مراتع

 از انسان نياز از توجهيقابل بخش كنندهتأمين و دام نياز
 روزافزون رشد به توجه با امروزه. است مختلف هايجنبه

 برداري بهره ن،سرزمي كارآيي حفظ تداوم لزوم و جمعيت
 گياهي، پوشش. است ضروري منبع با ارزش از اين پايدار
 يا نشست ته و زيستي مواد باران، آب نظير ارزشي با منابع
 كه مراتعي. كندمي حفظ را خاك غذايي مواد و هارسوب
 داشتننگه به قادر هستند ضعيفيگياهيپوشش داراي
-منابع هدررفت( نشت آنها از منابع و نبوده خود در منابع
 اندازهايي چشم). 1 (دكنمي) موادغذايي و آب نظير حياتي

 فرسايش مشكل اغلب شدهتخريب آنها گياهيپوشش كه
 پذيرد صورت آنها در ي احيائهاي روش بايد و داشته خاك

 بر مناطق بندي اولويت و شناسايي بنابراين). 18 و 4، 2(
 در اناتامك و بودجه به توجه با عملكرد مراتع اساس

 .هاستعرصه اين مديريت ضروري موارد از دسترس
 كليدي نقشي اهيگ پوشش مرتعي هاي انداز در چشم

 همچنين و غذايي مواد و هاهرزآب انداختن دام به در
 آرايش نحوه البته). 17 و 9 ،6( دارد آنها نگهداري و حفظ
 نگهداري و حفظ چگونگي براي انداز چشم درون 1ها لكه
 است مهم نيز گياهي توليد نياز مورد مغذي ادمو و آب

 چون عواملي) 2000( 2فريدل تحقيق نتايج طبق). 11(
-هاي لكه ترتيب و شكل اندازه، تعداد، پوشش، تاج درصد
 نقش ا ي3عملكرد چگونگي دهندهنشان گياهيپوشش
ي اتيحي هاستميس منابع حفظ در گياهي اندازهاي چشم
 .است خاك و باران آب مثل

 خشك مناطق اندازهاي چشم در زمين مديريت ارزيابي
 سالمت و شرايط از مداوم پايش نيازمند خشكنيمه و

 از استفاده با هاارزيابي اين انجام). 16 (است زمين
در برخي موارد  بر بوده وهزينه بسيار ميداني هاي روش

هاي متفاوت دچار اشتباه  گيري شاخص افراد در اندازه
 از سنجش هاي تكنيك و هاروش كهصورتي در .شوند مي
 اي در سليقهصورت غير حدي بهتوانند تا  مي دور

 ).10( شوند استفاده مراتع ارزيابي براي بزرگ هاي مقياس
 با مرتبط غيرمستقيم ارزيابي هاي روش اين جمله از

                                                            
1- Patch  
2- Friedel  
3- Function  

 عملكرد تعيين هاي شاخص به توان مي دور از سنجش
 نحو به استراليا مراتع در امروزه كه كرد اشاره مراتع

 .است گرفته قرار استفاده مورد وسيعي
 ارزيابي و بررسيبه) 2002 (همكاران و لودويگ

 به مربوط منظر 3 برايDLI( 4 (دار جهت نشت شاخص
 از كه مناطقي عملكرد هاآن. پرداختند استراليا چمنزارهاي

 نوع لحاظ از ولي مشابه محيطي و فيزيوگرافي لحاظ
 DLI اگرچه. كردند مقايسه را بودند متفاوت گياهي پوشش

 لحاظ به اما شد، نمي مربوط ها لكه پوشش به كاملطور به
 ارتباط آنها جهت و ترتيب شكل، اندازه، تعداد، به منطقي،
 تعيين براي DLI دارجهت نشت شاخص از هاآن. داشت

 آب چون محدودي منابع نگهداري در ها لكه اين عملكرد
 ماده و خاك هايرسوب يا نشستته و زيستي مواد باران،
 جهت اگر هاي ايشان بر اساس يافته. كردند استفاده غذايي
 كه صورتي در و DLI شاخص از باشد مشخص زمين غالب

 نسخه و نوع از توانمي باشد، چندجهتي منبع، جريان
 MDLI( 5 (چندجهتي نشت شاخص نامبه DLI از ديگري
 شيب با مناطقي در فقط شاخص دو اين. كرد استفاده
 با آنان گياهي پوشش محاسبه و است محاسبه قابل ماليم
 گرفتن نظر در بدون پوشش، وجود عدم يا وجود فرض
 . است منطقه در آن ميزان

 ويدئوگرافي هاي داده از) 2002 (همكاران و 6بستين
 لكه نوع 4 مقايسه براي باال پذيريتفكيك با هوايي
 دادن نشان در هاآن ارزش و توانايي نظر از انداز چشم

 اين. كردند استفاده منابع حفظ براي انداز چشم پتانسيل
 گيرياندازه مورد هاي شاخص و WMPS( 7( ارزيابي روش

 به عملكرد لحاظ از را ها سايت نتوانست روش اين در
 نيز آن از استفاده دليلهمينبه .كند بنديرتبه درستي
 .نشد توصيه
 سنجش هايداده اساسبر) 2005 (همكاران و ويگلود

 پوشش دارجهت نشت شاخص نام به را شاخصي دور از
 ارائه استراليا مراتع عملكردارزيابي براي CDLI(8 (گياهي
 پايش و ارزيابي براي انداز، چشم شاخص اين. كردند

 پتانسيل شناسايي منظوربه .دارد كاربرد مراتع عملكرد
                                                            
4- Directional Leakiness Index  
5- Multi Directional Leakiness Index  
6  - Bastin  
7  - Weighetd Mean Patch Size  
8  - Cover Directional Leakiness Index  
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 ميزان ارزيابي براي ماليم، هاي شيب رد اندازها چشم
-نيمه و خشك مناطق اندازهاي چشم منابع سازيذخيره
 نقشه پايه بر CDLI شاخص اساس. رودمي كاربه خشك
 .است دور ازسنجش هاي داده از حاصل گياهيپوشش
زميني و  شاخص نيچند از) 2012 (همكاران و وريما

 در آب و خاك شيپا و عملكرد نييتع سنجش از دوري در
  .كردند استفاده اي ترانهيمد خشكمهينمراتعي اندازها چشم

 شاخص از CDLI محاسبه برايحاضر  در تحقيق
1PD54 گياهي پوشش تاج گيري درصد كه براي اندازه

-طوربه شاخص اين). 14( استهشد ، استفادهايجاد شده
 توسعه خشكنيمه و خشك مناطق شرايط براي خاص
 و هاپيكسل پوشش هايداده از استفاده با. استشده يافته

 توانمي تصاوير، بيندر گياهيپوشش خاص فضايي آرايش
 . كرد تعيين را اندازها چشم از نشت پتانسيل
 شاخص از استفاده سنجيامكان حاضر مطالعه ازهدف

 مرتعي اندازهاي چشم عملكردارزيابي در CDLI انداز چشم
 يك از استفاده با مطالعه اين در .است ايران استپي مناطق
 اصفهان، استان هس منطقه استپي مراتع در موردي مطالعه
 مراتع اين عملكرد ارزيابي و تعيين در شاخص اين كارايي
 .است گرفته قرار آزمون و بررسي مورد

 
 هاروش و مواد

  مطالعه مورد منطقه
 طول در اصفهان شمال كيلومتري 80 در سه منطقه

 دقيقه و 22درجه،  51 تا ثانيه 26 دقيقه و 16 درجه، 51
 33 تا  ثانيه21 دقيقه و 11درجه،  33 و شرقي ثانيه30

 1940 ارتفاع در و شمالي ثانيه44 دقيقه و 22درجه، 
 ميانگين. )2 و 1شكل ( است شده واقع دريا سطح از متري
 و مترميلي 6/171 منطقه اين در بلندمدت ساالنه بارش
. است شرقجنوب سمتبه غربشمال از بغال باد جهت
 دومارتن و گوسن كوپن، روش بنديطبقهدر منطقه اقليم

 خشكنيمه و خفيف بيابانينيمه سرد،خشك اقليم ترتيببه
 مطلق حداكثر ،7/11 دما ميانگين. است شده بنديطبقه

 .است گرادسانتي درجه -22 مطلق حداقل و 5/37
دشتي، استپي درمنه قهمنط اين گياهي غالب تيپ
 درمنه .است Artimisia siberi- Stipa barbata بياباني

                                                            
1-Perpendicular Distance  

 و دائمي اي،بوتهنيمه ايگونه Artemisia sieberi  يا دشتي
 پيرزن گيس يا Stipa barbata و Asteraceae خانوادهاز

. است گندميان خانواده از و چندساله علفي، ايگونه
فاكتوري  چهار وشر به سايت اين در مرتع وضعيت
 .است متوسط

 
 CDLI شاخص محاسبه
 خشك مناطق شرايط براي خاص طور به شاخص اين

 هايداده از استفاده با). 8( است يافته توسعه خشكنيمه و
 در گياهيپوشش خاص فضايي آرايش و هاپيكسل پوشش

 نشان را اندازها چشم از نشت پتانسيل توانمي تصاوير، بين
 . داد

 پوشش نقشه پايه بر CDLI شاخص سبهمحا اساس
 از استفاده و دور از سنجش هاي داده از حاصل گياهي
 پيوسته هايداده از استفاده با .است PD54 گياهيشاخص
 .شودمي تعيين هاپيكسل براي گياهيپوشش ميزان

 بين و لكه ماتريس صورتهب را انداز چشم شاخص، اين
 و گياهيپوشش وجود لكه از منظور .كندمي فرض ايلكه
 پوشش بدون و لخت خاك مناطق منزله به ايلكه بين
 استفاده با مرتعي اندازهايچشم عملكرد تعيين براي. است

  ).10(شد  استفاده زير رابطه از CDLI شاخص از
 

CDLI= 1-[Lmax-Lcalc/Lmax-Lmin] k              )1 رابطه(  

 
Lcalc = انداز چشم نشت پتانسيل براي شده محاسبه عدد 

Lmin, Lmax = نشت پتانسيلكمترين  و بيشترينمقدار  
K= براي منابع حفظ در اندازهاچشم پتانسيل ظرفيت توان 

 اندازها چشم نشت پتانسيل محاسبه
 .است يك تا صفر بازه در شاخص اين كمي مقدار

) نشت (خروج دهندهنشان د،شو ترنزديك يكبه هرچه
 .است منطقه از منابع بيشتر
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 نياز مورد هاي داده آوريجمع -الف
هاي الزم براي محاسبه شاخص   برداشت دادهبراي

CDLI مورد منطقه از موجود اي ماهواره تصاوير ابتدا از 
 TM لندست اي ماهواره تصاوير از تحقيق ايندر كه مطالعه،

 افزارهاينرم  از.شد استفاده 01/06/2009مربوط به زمان 
Erdas Imagine(8.4), ArcGIS (9.3) و Ilwis براي 

 ترسيم نمودار پراكنش طيفي اي، ماهواره پردازش تصاوير
نهايت  شيب و در شيب، جهت هاي باندها و توليد نقشه

سپس با استفاده از . شدهاي الزم استفاده  خروجي نقشه
 .شد محاسبه CDLI شاخص Excel افزار نرم

گياهي،  پوشش  تاجزميني شامل درصد هاي داده
 خرداد در ميزان خاك لخت، الشبرگ و سنگ و سنگريزه،

استفاده،  مورد ايماهواره تصوير تاريخ با مطابق 1390 ماه
 زميني هاي داده نهايت ميزان همبستگي  و درشدبرداشت 

 از تصاوير هاي حاصل و داده )... ياهي وگ پوشش(
 .شداي از لحاظ آماري بررسي  ماهواره

 
 هندسي تصحيح -ب

 و شكل تغيير جابجايي، باعث هندسيخطاهاي
 الزم نتيجه در .شوندمي تصوير روي بر عوارض وضعيت

 كاهش يا و شده برداشته ريتصوي رو از خطاها اين است
 خالف بر دور ازسنجش تصاوير همچنين .پيدا كنند

 قرار مشخص مختصات سيستم يك در ابتدا از ها نقشه

 كاهش و حذف بر عالوه هندسي تصحيحات امانج ندارند،
 نيز را مشخص مختصات سيستميك هندسي، خطاهاي

 را نقشه يك خصوصيات حدي تا و كردهاعمال تصوير روي
 انطباق امكان كه دهد مي تصوير به هندسي نظر نقطه از

 اين در. سازد مي پذيرامكان را ديگر هاي نقشه با تصاوير
 اليه يك ابتدا اي ماهواره يرتصو تصحيح براي تحقيق
 توپوگرافي نقشه از فرعي و اصلي هاي جاده شامل وكتوري

 با سپس و تهيه UTM سيستم در 1:25000 مقياس با
 و نقطه 30 حدود با همسايه تريننزديك روش از استفاده
 شد مرجع زمين مربوطه تصوير پيكسل 5/0 خطاي

 ).2شكل(
 

 جهت و 2شيب ،1ارتفاع رقومي مدل نقشه تهيه -ج
 3شيب

 منطقه شيب تعيين منظوربه شاخص محاسبه از قبل
 تراز منحني روي از ارتفاع رقومي مدل نقشه مطالعه، مورد

 از و سپس تهيه Ilwis افزار نرم در 1:25000 مقياس با
 كم مناطق تعيين منظوربه شيب نقشه ارتفاعي، نقشه روي
 .شد تهيه سو هم هايجريان و شيب

 
 

                                                            
1  - Digital Elevation Model, DEM  
2  - Slope  
3  - Aspect 

 اصفهان

خطوط موازي در روي تصوير . منطقه مطالعاتي سه-2شكل  موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان اصفهان-1شكل
 خطوط پخش سيالب است
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 1گياهيپوشش و خاك پراكنش نقاط نمودار تهيه -د
 بايد ابتدا )PD54 (گياهيپوشش شاخص محاسبه براي
 نظر مورد منطقه در گياهيپوشش و خاك نقاط پراكنش
 و گياهيپوشش حداكثر مختصات برداشت با و مشخص
 اين كردن وارد سپس و منطقه در خاكخط مختصات

-شيب ميزان DOS ،PD54.exe تحت افزارنرم در اعداد
 4گياهيپوشش از خاكخط فاصله و 3مبدأ از عرض ،2خط

 نقشه تهيه براي شده ذكر پارامترهاي. شود مشخص
 Erdas  افزارنرم در مربوطه رابطه از PD54 گياهيپوشش

Imagine 8.4 14(است  نياز مورد.( 
 
 PD54 شاخص محاسبه نحوه -ه

 ميـزان  با متناسب اول مرحله در مراتع عملكرد تحليل
 در. شود  مي انجام مطالعه مورد منطقه گياهيپوشش نوع و

 از سـنجش  روش به پوشش ميزان برآورد براي تحقيق اين
 .است شده استفاده PD54 گياهيشاخص از دور،

 پارامترهاي محاسبه از پس PD54 گياهيپوشش نقشه
 خط از پوشش نقطه فاصله و مبدأ از عرض خط، شيب
 Erdas Imagine 8.4افزار نرم در سازيمدل طريق از خاك

 تصوير) قرمز( 3باند درمقابل) سبز( 2باند از استفاده با
 و 4 اعداد كه است ذكر به الزم. شد محاسبه ،TM لندست

). 14(است  MSS5 سنجنده قرمز و سبز باندهاي همان 5
 :است زير قرار به شد انجام محاسبه اين در كه مراحلي

 2 باند از TMدهاي سنجنده ترسيم پالت پراكنش بان  -1
 Erdas Imagine 8.4افزارنرم از استفاده با 3 باند مقابل در
 )4 و 3 هايشكل(
 تصوير روي نقطه 2 تعيين (خاك خط نمودنمشخص  -2

 و است زمين روي در خاك دقيق محل كه اي ماهواره
 پالت در) مطالعاتي منطقه از بازديد با آن صحت تعيين

 ).4 و 3 ايهشكل( طيفي پراكنش
 مورد منطقه پوشش حداكثر نقطه نمودنمشخص  -3

 نظر مورد پالت با اي ماهواره تصوير لينك از پس مطالعه
 ميزان كهمناطقي در كه پوشش حداكثر محل تعيين(

 3 ،2 كاذب رنگ اي ماهواره تصوير در است حداكثر پوشش
                                                            
1-Scatter Plot 
2-Gain 
3-Offset 
4  - Distance  
5  - Multi-Spectral Srimulator 

 پراكنش پالت در) شودمي مشخص قرمز رنگ به 4 و
 )4 و 3 يهاشكل( طيفي

 طيفيپراكنشپالت از شدهتعيين نقاط مختصات تعيين  -4
 براي PD54.exe افزارنرمبه مختصات اين انتقال  -5

 خط فاصله و مبدأ از عرض خط، شيب پارامترهاي محاسبه
 از استفاده باPD54  مدل ياجرا و ساخت پوشش از خاك
 از استفاده با Erdas Image 8.4 دور از سنجش افزارنرم
 PD54 شاخصهايارزش) 2 رابطه) (5شكل: (زير ابطهر

 شاخص اين ارزش هرچه. است متغير 255 تا  صفربين
 است منطقه در باال گياهيپوشش دهنده نشان ،باشد باالتر

)14(. 
 

)2رابطه (

 حداكثر يگياهپوششنقطه

 از خاك خط فاصله
 گياهيپوشش

خاك خط

 از گياهيپوشش و خاك مختصات برداشت نحوه - 3شكل
 باندها طيفيپراكنش نمودار
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100
1 ,

,
ji

ji

C
L −=

 CDLI شاخص محاسبه -و
 پارامترهاي گرفتن نظر در با CDLI شاخص ميزان

Lmax )ستون×رديف تعداد( و Lmin)Lmin=0  (كه جايي 
 Lmin=80 همچنين .صد است در صد گياهيپوشش
 شد محاسبه )است درصد 20پوشش  متوسط كه جايي

 اين كه ايكه بيان شد منطقهطورهمان .)4 جدول(
 خصوصيات داراي بايد شودمي اعمال آن در شاخص
 نظر از يكسان جهت و ماليم شيب مانند مناسب فيزيكي
 .باشد عمناب خروج
 صورت زير مراحل شاخص اين محاسبه منظوربه

 ):10( است پذيرفته
 توجه با: هكتار 72 مساحت با نظر مورد محدوده انتخاب -1

لندست بر روي زمين  تصوير پيكسل هرمساحت  اينكه به
منطقه  مساحت ،است) متر 30 در30(  متر مربع900
) ستون 20 و رديف 40 (مترمربع 720000 مطالعه مورد

 نفوذ يا نشت ميزان شاخص كه اين  ايندليل به. تعيين شد

 مسير اساسبر مطالعه مورد منطقهكند مي مشخص را
 در و شيب و جهت هاينقشه از استفاده با رواناب جريان
 .دش مشخص هاستون امتداد

 ).1 جدول (PD54 نقشهاز گياهيپوششميزان برداشت  -2

 پيكسل هر در) Li,j( منابع دادندست از ميزان محاسبه  -3
 )3 (رابطه طبق درصد به گياهيپوشش ميزان تبديل و
 ).2 جدول(
 

                                )3 رابطه(
 

) i(رديف و) j(ستونهردر ،Pi,j تصاعدي،ارزش محاسبه -4
 )3 جدول) (4 (رابطه كمك به

,ji,j1,iji        )4 رابطه( 1)l(pp += −  

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رسي رابطه بين تاج پوشش گياهي و شاخص بر

CDLI  
ضريب  تعيين براي SPSS16 افزار نرم از تحقيق اين در

 و (CDLI) استفاده مورد مقادير شاخص تبيين بين
 .گياهي استفاده شدپوشش هاي داده

 

  نتايج
 و جذب در گياه توانايي معناي به عملكرد كليطوربه
 ميزان هرچه). 8( تاس خاك در موجود معدني مواد نشت

 خواهد بهتر مرتع عملكرد بيشتر، منطقه در گياهيپوشش
 هاي شاخص كه است معنيبه نيز مرتع بهتر عملكرد. بود

 نفوذپذيري و پايداري غذايي، مواد هايچرخه نظير عملكرد

 PD54 گياهينقشه پوشش -5 شكل
ط

TMسنجندهتصويرباندهاي طيفي پراكنش پالت-4شكل

 )قرمزباندyمحوروسبز باند x محور (لندستماهواره
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 مواد و آب نظير ارزشبا منابع و داشته بهتري شرايط خاك
 به هاسيالب و نابروا توسط و شده حفظ مرتع در غذايي
 منجر توانندمي منابع اين و شوند نمي برده منطقه از خارج

 جديد گياهان استقرار و زادآوري و گياهان بيشتر توليد به
 مورد تحقيق در CDLI شاخص عملكرد ميزان .شود منجر
 مرتع ضعيف عملكرد دهندهنشان كه شد برآورد 79/0 نظر
 عملكردي لحاظ از مطالعه مورد مرتع كهمعني اينبه. است
 منطقه در بارش ايجاد محضبه و نيست مناسبي شرايط در

 گياهيپوشش قطعات و شده ايجاد منطقه در زيادي رواناب
طور  به توانند نمي ست،استيپا و درمنه هايبوته شامل كه

 منطقه از منابع تا بگيرند را رواناب اين مناسب جلوي
 بين زياد ي و فاصلهگياهدرصد كم پوشش. نشوند خارج
 در CDLIبودن مقادير باال عمده دليل گياهي هايلكه

 محاسبه نتايج خالصه. است اراضي مرتعي مطالعه شده
 آمده 4 تا 1 جداول در هس منطقه مرتع عملكرد ميزان
 . است

 
 PD54 نقشه از شده محاسبه گياهيپوشش درصد -1 جدول

 نشان مطالعاتي طقهمن از پيكسل 15 تعداد براي مثال رايب(
 )است شده داده

 درصد پوشش گياهي
3 3 6 10 10 

6 0 10 6 10 

3 0 0 10 10 

 
 مناطق (نشت يا رفتهدر مناطق ميزان محاسبه براي

 در مندرج گياهي پوشش اعداد پيكسل هر) پوشش فاقد
). 2 جدول (است شده تبديل محاسبه و به درصد 1 جدول
زير  صورتبه چپ سمت از اول پيكسل محاسبه براي نحوه
 ) 3 رابطه: (است

0.9(10/100)1100 =−=−=
ji,C

1ji,L  
 

 گياهي پوشش كاهنده ضريب -2 جدول
 ضرايب كاهنده 

97/0 97/0 94/0 9/0 9/0 
94/0 1 9/0 94/0 9/0 
97/0 1 1 9/0 9/0 

 
 پيكسلي يا و نقطه هر عملكرد ميزان كه ايندليلبه 

 خود دست پايين هايپيكسل يا و مناطق روي بر مرتع در

 تصاعديارزش است ثيرگذارأت) منطقهشيبجهت در(
 جدول (شودمي محاسبه منطقهشيب جهت در هاپيكسل

 در شده مشخص پيكسل تصاعدي ارزش مثال عنوانبه). 3
 باالتر پيكسل عدد كه شده محاسبه ترتيب بدين 3 جدول

 مجموع و) 9/1 (شده جمع يك با) 9/0 (جدول همين در
 ضرب) 9/0 (2 جدول از دوم رديف پيكسل عدد در آن
 )4رابطه(  .شودمي حاصل 71/1 عدد و شودمي

 
1.710.9*0.9)(111 ===+−= ji,)lj,i(pji,p  

 گياهي پوشش مقادير تصاعدي ارزش -3 جدول
 ارزش تصاعدي

97/0 97/0 94/0 9/0 9/0 
84/1 97/1 74/1 78/1 71/1 
75/2 97/2 74/2 49/2 43/2 

 
 محاسبه 1 رابطه طبق CDLI شاخص ميزان نهايت در

 حالت 2 در CDLI محاسبه و ميزان 4 جدول در .شد
 كامل نفوذ حالت يكبار كه صورت اين به .است شده آورده

 Lmin و صد در صد پوشش تاج درصد (شدگرفته نظر در
 نظر گرفته شددر منطقه واقعي حالت باريك و) صفر

 ).Lmin=80 و درصد 20پوشش تاج درصد(
 تعداد برابر منبع مقاله به توجه با نشت حداكثر پارامتر

 در فيرد 40يعني (شد گرفته نظر دري  محاسباتي  هافيرد
 در صـد  در  صـد  پوشـش  فرض با نشت حداقل). ستون20

-20 كـه  منطقـه  پوشش متوسط به توجه با و صفر منطقه
 زانيـ م كـه  شـد  گرفته نظر در 80 بود شده گزارش درصد

 دهنـده نشـان  نيـ ا. شد برآورد79/0 شده محاسبه شاخص
 .است سه منطقهي استپ مراتع فيضع عملكرد
آمده از درصد تاج دستههاي ب  نهايت همبستگي داده  در
به شكل  توجهبا. شد بررسي   CDLIگياهي و شاخص    پوشش

 .دار است درصد معني95 ميزان اين همبستگي در سطح 6
 رشناسانكا هايدغدغه از دانيم يكيطوركه ميهمان

 سطوح از آمده دستهب ارزيابي نتايج چگونه كه است اين
 مطالعاتي وسيع منطقه به تواندمي برداينمونه كوچك
 به شاخص اين بسط براي روش اين در. شود داده تعميم

 ميزان توانمي وسيعمقياس در و مطالعهمورد منطقه كل
L محاسباتي )Lcal (متغير هايستون و هارديف در را 

 از قسمت آن مربوطه، نمودار ترسيم از پس و محاسبه
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 رديف تعداد عنوانبه را شده ثابت Lcal ميزان كه منحني
). 10( گرفتنظر در Lmax ميزان و شده تثبيت ستون و
 و لودويگ مقاله از برگرفته كه 7 شكل در مثال طوربه

 100 با بايد مطالعه مورد محدوده است) 2005( همكاران
 به عددي رنج اين از زيرا. شود محاسبه رديف 35 و نستو

 ميزان كه صورت اين به است شده ثابت منحني بعد، شيب
Lcal آن نهايت در و محاسبه مختلف هايستون و سطر در 
 ميزان ستون و سطر افزايش با كه ستوني و سطر تعداد
Lcal ستون و سطر عنوان به نكرد تغيير و ماند ثابت 
) 2005 (همكاران و لودويگ .شود مي رفتهگ نظر در مرجع

 و خشك مناطق عملكرد تحليل براي خود تحقيق در
 از ستون 20و رديف 40با ايمحدوده استراليا خشكنيمه

 به بسط براي و دهكر استفاده PD54 نقشه هايپيكسل
-توصيه اما .كردنداستفاده روشهمين از نيز بزرگتر منطقه

-جاييتا استاندارد عنوانبه 40×20 محدوده انتخاب كهشد
 يكسان شيب جهات و شيب مثل منطقه مشخصات كه

  .باشد مراتع عمكرد گوياي تواندخوبي ميبه باشد
 

در دو وضعيت درصد پوشش  CDLI شاخص محاسبه -4 جدول
  درصد20 و 100
  CDLI شاخص محاسبه

 Cover  درصد 20 درصد 100

0 79/17 Lcalc 

40 40 Lmax 

1 56/0 (Lmax-Lcalc)/(Lmax-Lmin) 

1 17/0 (Lmax-Lcalc)/(Lmax-Lmin)^3 

0 9/373 Lcalc 

800 800 Lmax 

0 80 Lmin 

1 59/0 (Lmax-Lcalc)/(Lmax-Lmin) 

1 21/0 (Lmax-Lcalc)/(Lmax-Lmin)^3 

0 79/0 CDLI 

 
 

 
 CDLIگياهي و شاخص  رابطه درصد پوشش-6شكل 

 

 
 ستون و رديف تعداد تعيين نحوه از ايهنمون -7 شكل

 .)Lmax )7 و Lcalc محاسبه براي استفاده قابل
 

  گيرينتيجه و بحث
 هاي شاخص برخي از استفاده با مرتع عملكرد مطالعات

 مديريتي هايفعاليت ثيرأت بازگوكننده خاكسطح در ساده
 و شرايط تعيين با مرتع ارزيابي مطالعات. است اصالحي و

 در تا دهدمي كارشناس به را كانام اين مرتع وضعيت
 نيز و مديريتي هايفعاليت از حاصل تغييرات مورد

 به توجه با. كند قضاوت درستيهب مرتع اكولوژيك تغييرات
 و متوالي هايخشكسالي وقوع نظر از كشور حاد شرايط

 بتواند كه CDLI نظير هاييروش نامناسب، مديريت
 دارا را ءاحياپتانسيل كهمناطقي همچنين و بحراني مناطق
 اين اساس. انداهميت حايز بسيار كنند، شناسايي باشند

 از حاصل گياهيپوشش تاج درصد نقشه پايهبر شاخص
 از استفاده با تحقيق اين در. است دور از سنجش آوريفن

 با 2009 سال لندست ماهواره TM سنجنده تصاوير
 غالب گياهيپوشش از مخلوطي كه هاييپيكسل از استفاده

 تعييندر CDLI كاربرد بودند، پوشش بدون مناطق و
 داده نشان هس مناطق مراتع هايانداز چشم نشتپتانسيل

 توجه با  كهشد اشاره هاروش و مواد بخش در. است شده
 و شيب لحاظ از (منطقه نوع به شاخص اين حساسيت به

 محدوده ساختنمشخص از پس) يكسويه هاي جريان جهت
 مورد هاينقشه تهيه و مناسب خصوصيات با مطالعه مورد
 شاخص) شيب جهت و شيب ارتفاعي، طبقات شامل (نياز

CDLI عمومي شيب داراي مطالعاتي منطقه. شد محاسبه 
 نزديكي در كهاست غربجنوب سمتبه كركس ارتفاعات از



 138                                                                                1391تابستان / شمارة دوم/ مجلة علمي پژوهشي مرتع، سال ششم

 هس مطالعاتي منطقه حوالي در و بيشتر شيب ارتفاعات
 مطالعاتيمنطقه در. شودمي) درصد 5 تا 2 (ترماليم شيب

-سال از فصليهايسيالب داشتن و مساعد شيب دليلبه
 پخش هايفعاليت براي منطقه از هاييبخش و قرق 1371
-برداشت گياهيپوشش ميزان. است شده استفاده سيالب

 واقعي صورتبه ابتدا) PD54(طيفي  شاخص از شده
 هاپيكسل عضيب در .شد تبديل درصد به سپس و محاسبه
 لخت خاك افزايش دهندهنشان كه است صفر پوششميزان

 جاري هايرواناب سريع حركت و مطالعاتي محدوده در
 سيستم از منابع خروج آن دنبالبه و زمين سطح در شده
 يا نشتميزان از روش اين از استفاده با نامتخصص. است
 خودشدان و مديريتي هايفعاليت و گشتهمطلع منابعنفوذ

 در منابع هدررفت از جلوگيري و ءاحيا حفظ،جهت در را
 شاخص اين ازاستفاده نهايتدر. گرفتخواهند كاربه مراتع

 و بررسي به نياز آن هايمحدوديت و هاپتانسيل به توجه با
-پتانسيل بتوان كه دارد مختلف مناطق در بيشتر آزمايش
 مقايسه هم با پوشش نوع و شرايط نظر از را مختلف مراتع
 تواندمي زميني مطالعات با روشاين نتايج مقايسه. كرد

 مختلفمناطق مراتع در روش اين صحت چگونگي گوياي
 به توجه با شد اشاره كهطور همان .باشد ايران هوايي و آب

 توانمي ميداني هايروش از استفاده بودن گيروقت
 ميداني هايروش با همگام را دور از سنجش هايتكنيك
 به) CDLI شاخص (روشدر اين  كه چند هر. كرد استفاده

 در را منابع نفوذ يا نشت جهت يك در فقط كهاين دليل
 هايروش با مقايسه در اما است نقص دچار گيردمي نظر

 نظر در را تريوسيع مقياس كه اين دليل به ميداني
 داراي منطقه اگر. است اهميت حائز بسيار گيردمي

 شاخص از توانمي باشد، منابع خروج از مركبي هاي جهت
 گياهيپوشش هايداده از تركيبي كه MDLI نامبه ديگري

 ارتفاعي هايداده و دور از سنجش تصاوير از آمده دستهب
 ازاستفاده معايب شاخصاين. )9( كرد استفاده است

 تيمز. كندمي جبران حدي تا نيز را CDLI شاخص
 به نسبت) CDLI( قيتحق نيا در استفاده مورد شاخص
-پوشش زانيم گرفتن نظر در ،MDLI و DLI شاخص

 در موجود منابع نشت كه نظر نيا از اما. است ياهيگ
-مناطقي برا كنديميبررس جهت يك در فقط را ستميس

 خوب تيوضع با مراتع اغلب رايز ،نيست مناسبي كوهستان
 مشكل نيا فعر براي. دارد قرار ارتفاعات در رانياي عال و
-اين). 8(كرد استفاده LI نامبهي گريدشاخص از توانيم

 نظر در را گياهيپوشش زانيم كهنيا برعالوه شاخص
 خروج جهاتي ارتفاع طبقات نقشه ازاستفاده با گيرد مي

 با مراتع كهاين به توجه با. رديگيم نظردر زين را منابع
 ارتفاعات و غرب در اصفهان استان خوب بسيار وضعيت

 مناطق مناسب كه LI شاخص پتانسيل است، گرفته قرار
-با و بوده ارزيابي حالدر مناطق اين در است كوهستاني

 منظور به شاخص اين از آن، بخشرضايت نتايج به توجه
- خواهد استفاده استان مراتع از بخش اين عملكرد پايش
 منطقه در شاخصاين  كه است ذكربه الزم. )8( شد

 اريبس آني مقدمات جينتا و بودهي ابيارز حال دري مطالعات
 نظير هايي شاخص مجموع، بكارگيري  در.است دبخشيام

CDLI كردهارزيابي را مراتع باالسرعت و دقتبا تواندميكه 
 هاي شاخص به نسبت بپردازد هاآن عملكرد تحليل به و

 يها داده با آنها مقايسه در و است مناسب بسيار زميني
 در مراتع ارزيابي براي توانمي هاآن صحت تعيين و زميني
 اين تكرار با همچنين). 7 (گرفتبهره آنها از وسيع مقياس

 مختلف هايسال در ايماهواره تصاوير كمكبه مطالعات
 .داد قرار پايش مورد را مراتع عملكرد توانمي
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